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Do grona Obywateli Gminy
Męcinka dołączyli narodzeni:

15.12.2017 r. urodziła się Agata Iga 
Nowakowska z Kondratowa
02.01.2018 r. urodziła się Krystyna 
Kowalska z Kondratowa
13.01.2018 r. urodziła się Zofi a
Irena Kwiecień z Męcinki
18.01.2018 r. urodził się Michał
Tomasz Latocha z Męcinki
19.01.2018 r. urodził się Karol
Plecety z Przybyłowic
25.01.2018 r. urodziła się Klara
Helena Kupiec z Pomocnego
30.01.2018 r. urodził się
Maksymilian Michał Wawrzycki
z Piotrowic
26.02.2018 r. urodziła się Jagoda 
Katarzyna Lis z Męcinki
26.02.2018 r. urodziła się Oliwia 
Katarzyna Lis z Męcinki
27.02.2018 r. urodziła się Natalia 
Guszpit z Przybyłowic
27.02.2018 r. urodził się Filip
Guszpit z Przybyłowic

Realizacja inwestycji zaplano-
wana została na 2018r. „Rekrutacja 
dla 20 dzieci w wieku od 0 do 3 lat 
rozpocznie się jesienią tego roku. 
Dzięki realizacji projektu w Męcin-
ce powstaną również kolejne nowe 
miejsca pracy” – informuje wójt.

Żłobek to kolejna społeczna in-
westycja w Gminie Męcinka. Przed 
trzema laty uruchomiono dwa 
gminne pełnowymiarowe przed-
szkola, z budżetu gminy Męcinka 
fi nansowane jest również niepu-
bliczne przedszkole w Pomocnem. 
Powstały nowe siedziby: GOPS
i ośrodka zdrowia w Męcince, które 

Będzie żłobek w Męcince
– dotacja pozyskana!
400 000 zł pozyskała Gmina Męcinka w ramach rządowego 
programu MALUCH+ 2018 na budowę żłobka w Męcince.
W ramach realizacji zadania, przy budynku Zespołu Szkół
w Męcince powstanie nowy, wyposażony obiekt oraz plac za-
baw dostosowany specjalnie dla najmłodszych dzieci.

są nowocześnie wyposażone i do-
stosowane dla osób niepełnospraw-
nych.

Wniosek Gminy Męcinka na 
budowę żłobka ulokował się na 
5 miejscu spośród 109 wniosków 
na krajowej liście dofi nansowanych 
projektów. 

„W imieniu mieszkańców Gminy 
Męcinka składam serdeczne podzię-
kowania pani Elżbiecie Witek Poseł 
na Sejm RP za wspieranie naszej 
społeczności lokalnej w zakresie za-
równo bezpieczeństwa, ale również 
rozwoju społecznego.”

Wójt Gminy Męcinka

Życzenia dla mieszkańców 
i małych pacjentów
Święta Wielkanocne to szczególny czas, w którym spotykamy się 
z rodziną i składamy sobie świąteczne życzenia. Z tej okazji przedszkola-
ki z Gminy Męcinka samodzielnie wykonywały kartki wielkanocne, które 
zostaną przekazane dzieciom przebywającym w Klinice Transplantacji 
Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu oraz w szpitalach 
w Jaworze i Legnicy.

„Chcemy, aby dzieci przebywające 
w szpitalach  poczuły świąteczną at-
mosferę i ciepło, które płynie prosto 
z naszych serc. Dzieciom życzymy  
przede wszystkim zdrowia, ale rów-
nież nadziei oraz siły do walki z cho-
robą.

Z okazji zbliżających się Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego ży-

Sprzęt na miarę XXI wieku trafi ł do szkół w Gminie Męcinka
i Piotrowicach (8 laptopów, urządzenie 
wielofunkcyjne) dokonał wójt. Sprzęt 
pomoże uczniom rozwijać uzdolnienia 
informatyczne. Szkoły otrzymały rów-
nież wyposażenie sal chemicznych. 
Sprzęt zakupiony został w ramach pro-
jektu, na który gmina pozyskała dota-
cję unijną.

Baza dydaktyczna szkół w Gmi-
nie Męcinka jest ciągle doposażana 
w nowoczesne pomoce i programy. 
Ważnym elementem edukacji w na-
szych szkołach jest także organizacja 
dodatkowych zajęć dla dzieci i mło-
dzieży z języków obcych, zajęć me-
todą eksperymentu, zajęć w zakresie 
indywidualizacji pracy z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych, trening uważności i pamięci.

czę wszystkim Mieszkańcom Gminy 
Męcinka zdrowia, szczęścia, miłości
i spokoju. Niech czas Świąt przyniesie 
serdeczne spotkania przy świątecz-
nym stole, przyjaźń, domowe ciepło
i wszelką pomyślność.”

Mirosław Brzozowski
Wójt Gminy Męcinka

OSP Pomocne z nowym samochodem 
ratowniczo-gaśniczym

Aktu tego dokonali Elżbieta Witek 
Poseł na Sejm RP oraz Wójt Gmi-
ny Męcinka Mirosław Brzozowski. 
Uroczystego poświęcenia samochodu 
dokonał Kapelan OSP Pomocne ks. 
Marek Lach oraz Kapelan Powiatowy 
Straży Pożarnej ks. dr Marek Kluwak. 
Część ofi cjalna poprzedzona zosta-
ła Mszą Świętą w intencji strażaków 
w kościele pw. św. Marcina w Pomoc-
nem.

Zarząd OSP Pomocne podziękował 
osobom, które przyczyniły się do za-
kupu nowego samochodu dla ich jed-
nostki.

Ofi cjalne przekazanie nowego samochodu
ratowniczo-gaśniczego OSP Pomocne odbyło się 
20 stycznia br.

W uroczystości udział wzięli za-
rząd, druhny i druhowie OSP Pomoc-
ne, mieszkańcy Gminy Męcinka oraz 
przedstawiciele władz samorządowych 
i komendanci służb mundurowych. Po 
zakończeniu części ofi cjalnej wszyscy 
udali się na wspólny poczęstunek do 
świetlicy wiejskiej.

Nowy samochód dla OSP Pomoc-
ne zakupiony został z budżetu Gmi-
ny Męcinka w wysokości 251 946 zł, 
dzięki pozyskanym środkom z budżetu 
państwa w wysokości 208 000 zł oraz 
WFOŚiGW w wysokości 20 000 zł.

Wójt M. Brzozowski przygotował 
propozycję realizacji inwestycji na 
poziomie ponad 9 milionów złotych 
przy zachowaniu bezpiecznego po-
ziomu zadłużenia gminy tj. 27% na 

Proinwestycyjny
budżet Gminy
Męcinka na 2018 rok 
przyjęty jednogłośnie

Budżet na 2018 rok na poziomie blisko 29 milionów 
złotych uchwaliła jednogłośnie Rada Gminy Męcinka 
podczas sesji 28 grudnia br.

koniec 2018 r. Zaplanowano m.in. 
przebudowę skrzyżowania w Męcince, 
budowę drogi w Jerzykowie, budowę 
chodników w Chełmcu, Kondratowie, 
Chroślicach, budowę wodociągów 

w Myślinowie, Stanisławowie i na 
Osiedlu Piotrowice oraz kontynuację 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenach górskich gminy. 
Zaplanowano także zakup nowego sa-
mochodu ratowniczo – gaśniczego do 
OSP Przybyłowice, remont świetlicy 
w Chełmcu, budowę mieszkań socjal-
nych w Piotrowicach, remont świetlicy 
w Przybyłowicach, budowę parkingu 
przy przedszkolu w Męcince i Pomoc-
nem, budowę drogi w kierunku cmen-
tarza w Słupie, budowę ogrodzenia bo-
iska w Męcince wraz z oświetleniem 
obiektu i wiele innych.

dok. na str.2

Pracownie w szkołach Gminy 
Męcinka wyposażone zostały 
w nowoczesny sprzęt.

Uroczystego przekazania nowych 
urządzeń dla uczniów w Męcince (25 
laptopów, urządzenie wielofunkcyjne) 
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Proinwestycyjny budżet Gminy Męcinka na 
2018 rok przyjęty jednogłośnie

Dok. ze str. 1

Inne prace nad inwestycjami 
w Gminie Męcinka

Przekazano wykonawcy robót plac budowy 
pod realizację wodociągu w Myślinowie.
Uzyskano zgodę DSDiK na budowę zatoki 
autobusowej przy drodze wojewódzkiej  
w Chroślicach.
Przygotowano projekt oświetlenia parko-
wego wokół kościoła w Męcince.
Przygotowano projekt budowlany przebu-
dowy drogi w Chełmcu k. Jerzyków.
Trwa opracowywanie projektu budowla-
nego chodnika przy drodze wojewódzkiej  
w Sichowie.
Uruchomiono procedurę zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego pod budowę mieszkań socjalnych  
w Piotrowicach, świetlicy wiejskiej w My-
ślinowie oraz ciągu pieszo – rowerowego 
Jawor – Piotrowice – Chełmiec I etap.
Przygotowano dokumentację przetargową 
na budowę sieci wodociągowo – kanaliza-
cyjnej na Osiedlu w Piotrowicach. 

Gmina Męcinka przygotowuje już 
kolejne tereny inwestycyjne dla przed-
siębiorców. Działania te mają na celu 
tworzenie nowych miejsc pracy dla 
mieszkańców gminy oraz wpływów 
finansowych do budżetu. Budowa no-
wej drogi wyniesie blisko 150 tysięcy 
złotych i finansowana jest z budżetu 
gminy Męcinka.

Samorząd gminy oferuje przed-
siębiorcom niskie i stabilne podatki, 
pomoc merytoryczną  oraz działania 
promocyjne.

Kolejne tereny inwestycyjne 
w Gminie Męcinka w przygotowaniu

Dzięki inwestycji mieszkańcy so-
łectwa, a w szczególności dzieci i oso-
by starsze w bezpieczniejszy niż dotąd 
sposób poruszać się będą w obrębie 
swojej wsi.

W dniu 7 marca 2018 r. Wójt Gmi-
ny Męcinka Mirosław Brzozowski 
podpisał z wykonawcą tj. Przedsię-
biorstwem Usługowo Transportowym 
„Źrubek” z Mierczyc umowę na reali-
zację zadania, a w dniu 14 marca br. 
nastąpiło przekazanie placu budowy. 

Będzie bezpieczniej – ruszamy z budową chodnika w Chełmcu
Ponad pół miliona złotych pozyskała Gmina Męcinka z Samorządu Województwa Dolnośląskiego na 
realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 365 w zakresie budowy  chodnika w miej-
scowości Chełmiec.” 

Warto zaznaczyć, że na znaczną 
część inwestycji gmina pozyskała już 
dofinansowanie ze źródeł zewnętrz-
nych, na wiele z nich samorząd ma 
przygotowaną dokumentację projek-
tową. W celu zapewnienia wpływów 
do budżetu gminy w latach przyszłych 
zaplanowano przygotowanie terenów 

Trwają prace polegające na budo-
wie asfaltowej drogi dojazdowej do 
Gminnej Strefy Aktywności Gospo-
darczej w Nowej Męcince.

Umowę na dotację z unijnego pro-
gramu PROW 2014-2020 Wójt Gminy 
Męcinka podpisał 13 marca 2018 r. 
w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Dolnośląskiego. Celem in-
westycji jest podniesienie standardu 
życia mieszkańców Chełmca poprzez 
utworzenie miejsca spotkań oraz akty-
wizacji społeczności lokalnej.

Remont świetlicy wiejskiej w Chełmcu już wkrótce 
– dotacja pozyskana

Ponad 120 tysięcy zł dotacji pozyskała Gmina Męcinka na przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Chełmcu.

Rozpoczynamy budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
w Myślinowie – wykonawca wyłoniony, umowa podpisana

W dniu 14 marca br. Wójt Gmi-
ny Męcinka podpisał umowę  
z przedsiębiorstwem Emkam – Pro 
z Zambrowa na realizację inwestycji 
pn. „Budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków w Myślinowie”.

Zadanie realizowane jest dzięki po-
zyskanej przez gminę dotacji unijnej 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020. 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę 
30 sztuk przydomowych biologicznych 
oczyszczalni ścieków na terenie sołec-
twa. Całkowity koszt realizacji zadania 
wyniesie 439 110,00 zł. Inwestycja bę-
dzie zrealizowana w terminie do 31 lip-
ca 2018 roku.

Zakończenie inwestycji zaplanowane 
zostało do końca lipca 2018 r. Całko-

wity koszt zadania wyniesie blisko mi-
lion złotych.

Naprawiono uszkodzone pokrycie 
dachowe na budynku ośrodka zdrowia 
i sali widowiskowej w Męcince, które 
powstało wskutek wichury. W ramach 
realizacji zadania zostały wymienione 
łaty i kontrłaty, zamontowano nową 
blachodachówkę oraz założono nową 
folię wiatroszczelną. W najbliższym 
czasie zostanie wzmocniona druga 
strona połaci dachu na ścianie szczy-
towej.

Przedsięwzięcie sfinansowano ze 
środków budżetu gminy Męcinka.

Naprawiono dach na budynku ośrodka 
zdrowia i sali widowiskowej w Męcince

Zakupiono rozsiewacz do piasku i soli 
w celu utrzymania dróg gminnych 
w porze zimowej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. Budowa sieci wodociągo-
wej z przyłączami do budynków oraz przydomowych biologicznych oczysz-
czalni ścieków dla wsi Myślinów, mająca na celu poprawę warunków życia 
mieszkańców Gminy Męcinka poprzez zapewnienie dostępu do wody oraz 
uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Myślinów.

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odna-

wialną i w oszczędzanie energii”  
Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie jest dofinansowane ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) w ramach poddziałania 
19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” obję-
tego PROW na lata 2014-2020.

pod działalność gospodarczą na tere-
nie po byłej żwirowni w Piotrowicach 
oraz budowę infrastruktury drogowej 
do bocznicy kolejowej Brachów oraz 
DSAG S3 Jawor – Męcinka. 

Założono również przygotowanie 
terenów pod zabudowę mieszkaniową 
w Nowej Męcince.

Jak poinformował zgromadzo-
nych na sesji Wójt Gminy Męcinka 
realizowany będzie założony w 2015 
r. projekt pn. Przyjazna Gmina, a za-
tem budżet na 2018 r., tak jak to miało 
miejsce w roku 2015, 2016 i 2017 - nie 
zakłada żadnych podwyżek opłat i po-
datków lokalnych dla mieszkańców.
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Wydawca: Gmina Męcinka; 

Adres Redakcji: 

Męcinka 11, 59-424 Męcinka, 

tel. 76 871 34 40, fax 76 871 34 52; 

Będzie remont skrzyżowania w Męcince – projekt na finiszu

Projekt skrzyżowania w Męcince obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę chodników, 
skwerku zieleni, ścieżek pieszych oraz ustawienie zegarów. Realizacja inwestycji zaplanowana została  
w okresie od maja do lipca 2018 r.

Kupon 
konkursowy

Konkurs na nazwę  
skweru w Męcince
Proponowana nazwa skweru 
w Męcince: 

………………………………
Uzasadnienie: ……………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………...

Adres Zamieszkania: …………………………………………………….

Tel. Kontaktowy: ………………………………………………………...

Kupon konkursowy wraz z proponowaną nazwą skweru w Męcince należy 
wrzucić do urny znajdującej się w Urzędzie Gminy Męcinka do 30 kwietnia 
2018 r.
Autor zwycięskiej propozycji otrzyma nagrodę  
rzeczową: sprzęt AGD
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgod-
nie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych  
(tj. Dz. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.mecinka.pl.
           

……………………………………………..
Czytelny Podpis

Prezentujemy czytelnikom kolejną odsłonę naszego konkursu. Prosimy  
o rozpoznanie miejsca z terenu naszej gminy przedstawionego na zdjęciu.

Nagroda w konkursie: sprzęt AGD
Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o Gminie Męcinka w aspekcie historycz-
nym. Kupon konkursowy wraz z udzieloną informacją należy wrzucić do urny znaj-
dującej się w Urzędzie Gminy Męcinka. Losowanie zwycięscy odbędzie się publicz-
nie na najbliższej sesji Rady Gminy Męcinka.

Odpowiedź: 
………………………………
Imię i Nazwisko: 
………………………………
Adres Zamieszkania: 
……………………………… 
……………………………… 
Tel. Kontaktowy: 
………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych zgodnie z ustawą  
z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych 
Osobowych (tj. Dz. z 2016 r. poz. 922  
z późn. zm.) 

   
……………………………………..

Czytelny Podpis

Kupon 
konkursowy
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• „W zdrowym  ciele  zdrowy ja  i  cała  moja  rodzina” 
– III edycja dla dzieci i rodziców, badania przesiewowe 
morfologii z paluszka. 

• „Nie! -  Nowotworom piersi” – kontynuacja akcji z 
2017 roku, co miesiąc badamy 10 pań w wieku 25 – 45 
lat, rejestracja obowiązkowa. W ramach akcji oprócz 
USG pielęgniarka położna uczy samobadania piersi.

• Konsultacje urologiczne dla kobiet i mężczyzn.

• Przegląd  stomatologiczny u  dzieci  ze szkół z terenu 
Gminy Męcinka.

• Rehabilitacja dla Seniorów 60+ - bezpłatne zabiegi 
dla mieszkańców Gminy Męcinka.

Kontakt: Gminny Ośrodek Zdrowia w Piotrowicach tel.76 870 88 78, 
Ośrodek Zdrowia w Męcince tel. 76 870 86 78, Ośrodek Zdrowia  
w Pomocnem tel. 76 870 89 78

Aktualne akcje profilak-
tyczne w ramach gminnej 
służby zdrowia

W 2017 r. strażacy z Gminy Męcinka wzięli udział w wycieczce do fabryki samochodów pożarniczych w Często-
chowie zorganizowanej przez wójta.

Strażacy w Gminie Męcinka 
podsumowali 2017 rok
W związku z zakończeniem kolejnego roku członkowie ochotniczych straży 
pożarnych w Gminie Męcinka organizowali zebrania sprawozdawcze pod-
sumowujące miniony rok.

„Druhowie, składam Wam serdeczne podziękowania za to, że czuwacie dzień i noc nad bezpieczeństwem naszych miesz-
kańców. Dziękuję Wam również za to, że pomagacie samorządowi Gminy Męcinka zarówno w pracach gospodarczych jak 
i społeczno-kulturalnych. Zarządom jednostek gratuluję prężnej działalności. Życzę Wam i Waszym rodzinom wszystkiego 
co najlepsze.”         Wójt Gminy Męcinka

W 2017 r. jednostka otrzymała 
nowy samochód ratowniczo-gaśni-
czy, który zakupiony został przez 
Gminę Męcinka dzięki pozyska-
nej dotacji unijnej. OSP Męcinka  
w 2017 r. brała udział w 80-ciu 
akcjach ratowniczo - gaśniczych. 
Plany jednostki na 2018 r. to za-
kup specjalistycznego wyposażenia 
oraz prace remontowe remizy.

OSP Męcinka

OSP Małuszów od ponad roku 
włączona jest do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo - Gaśniczego.  
W 2017 r. obchodziła 70-lecie 
istnienia. Ochotnicy brali udział  
w 42 akcjach ratowniczo – gaśni-
czych. W 2018 r. druhowie zamie-
rzają zakupić sprzęt specjalistyczny. 
W planach samorządu gminy jest 
również budowa nowej remizy stra-
żackiej. 

OSP Małuszów

OSP Przybyłowice w 2017 r. 
brała udział w 6-ciu akcjach ratow-
niczo – gaśniczych. Jednostka na 
stanie posiada wysłużony sprzęt, 
dlatego też w 2018 r. samorząd 
gminy zaplanował zakup nowego 
samochodu ratowniczo - gaśnicze-
go. W swoich planach na 2018 rok 
druhowie uwzględnili natomiast re-
mont remizy strażackiej.

OSP Przybyłowice

Mieszkańcy górskich terenów 
Gminy Męcinka mogą czuć się bez-
pieczniej, a to za sprawą nowego sa-
mochodu ratowniczo - gaśniczego, 
który otrzymała w tym roku Ochot-
nicza Straż Pożarna w Pomocnem. 
W 2017 r. jednostka do akcji wy-
jechała 5 razy. W 2018 r. druho-
wie zamierzają zakupić sprzęt  
ratowniczo - gaśniczy.

OSP Pomocne

Wycieczka do fabryki samochodów pożarniczych

 W wyniku przeprowadzonych eli-
minacji szkolnych komisja wyłoniła 
laureatów:
I grupa wiekowa (klasy IV – VI 
szkoła podstawowa)
I miejsce – Dawid Stadnik
(SP. Męcinka)
II miejsce – Jakub Popardowski
(SP. Męcinka)
II grupa wiekowa (klasy VII – szkoła 
podstawowa, II i III gimnazjum)
I miejsce – Jakub Borsukiewicz
(SP. Piotrowice)
II miejsce – Marcel Majewski
(SP. Męcinka)
III miejsce – Tobiasz Jabłoński
(SP. Męcinka)

Gminne eliminacje  
Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej  
„Młodzież Zapobiega  
Pożarom” rozstrzygnięte
W Zespole Szkół w Męcince 8 marca br. Ko-
mendant Gminny OSP Wiesław Gregulski 
przeprowadził gminne eliminacje do XLI Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. 
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W konkursie wzięli udział także: 
Bartosz Bryłkowski, Paweł Uhornicki, 
Patryk Szlęk, Mikołaj Malinowski.

Finaliści otrzymali nagrody ufundo-
wane przez Wójta Gminy Męcinka.

Osoby, które zajęły pierwsze miej-
sca w poszczególnych grupach, wezmą 
udział w eliminacjach powiatowych  
w Komendzie Powiatowej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Jaworze. 

Laureatom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów w kolejnych eta-
pach konkursu!
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Pomoc żywnościowa dla 
mieszkańców Gminy 
Męcinka Gmina Męcinka kolejny raz 

pozyskała pomoc żywnościową 
dla mieszkańców w ilości 18 ton  
w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Ar-
tykuły żywnościowe wydawane 
są od stycznia 2018 r. do czerwca 
2018 r., osobom i rodzinom, któ-
re wcześniej zostały zakwalifiko-
wane przez GOPS w Męcince.

Na spotkaniu, które odbyło się  
26 lutego br. kucharz przygotowy-
wał dania włoskie z produktów, któ-
re mieszkańcy otrzymali w ramach 
programu. Już niebawem odbędzie 
się spotkanie z dietetykiem na temat 
zdrowego żywienia oraz ekonomista 
w zakresie gospodarowania budżetem.

WARSZTATY Z KUCHARZEM W MĘCINCE
Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Męcince, poprzez uczestnictwo Gminy Męcinka w Progra-
mie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa MRPiPS bezpłatnie 
otrzymują żywność, ale również biorą udział w warsztatach 
kulinarnych.

Dziesięć ton jabłek pozyskano dla 
mieszkańców Gminy Męcinka, dzię-
ki współpracy z Europejską Fundacją 
Ludzi Dobrej Woli „SERDECZNA 
POMOC”. W ostatnich dniach owoce 
bezpłatnie otrzymały osoby spełniają-
ce kryteria zgodne z ustawą o pomocy 
społecznej.  Celem tego działania jest 
pomoc najbardziej potrzebującym. 
Przedsięwzięcie koordynowane było 
przez pracowników GOPS w Męcince.

Jabłka dla mieszkańców

Mieszkańcy uzyskali informacje 
dotyczące funduszy europejskich,  
w tym zasad ubiegania się o dotacje 
oraz czy planowane przedsięwzięcie 
kwalifikuje się do unijnego wsparcia  
a także szkoleniach z dofinansowa-
niem podnoszących kwalifikacje za-
wodowe.

Z konsultacji skorzystały osoby 
zamierzające rozpocząć działalność 
gospodarczą, rolnicy a także przed-
siębiorcy z terenu gminy Męcinka. 

Doradzamy przedsiębiorcom
Dużym zainteresowaniem cieszył się 
mobilny punkt informacyjny dot. 
pozyskiwania funduszy unijnych 
dla przedsiębiorców, który zorga-
nizowany został w Urzędzie Gminy 
Męcinka 15 marca br. przy udziale 
Lokalnego Punktu Informacyjnego 
Funduszy Europejskich w Legnicy.

Mobilny punkt informacyjny zorga-
nizowany został w gminie Męcinka 
po raz kolejny, ale na pewno nie po 
raz ostatni. O następnych spotkaniach 

będziemy informować poprzez stronę 
internetową gminy oraz ogłoszenia 
umieszczone na tablicach informacyj-
nych na terenie gminy.

To urządzenia wysokiej rozdziel-
czości, które będą rejestrować w 
szczególności numery rejestracyjne 
pojazdów. 

Kamery zainstalowane zostaną 
już w kwietniu br. i służyć będą 
Policji do wykrywania sprawców 

Monitoring gminy
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Męcinka, 
na wjazdach do gminy zamontowane zostaną kamery. 

przestępstw, w tym kradzieży, które 
będą miały miejsce na terenie na-
szej gminy. 

Docelowo Gmina planuje mo-
nitoringiem objąć również miejsca 
publiczne, takie jak np. place zabaw.

Jestem matką samotnie wycho-
wującą dzieci. Moim głównym 
problemem jest brak mieszka-
nia. Podobno dwa miesiące temu 
zwolniło się mieszkanie komu-
nalne w Męcince pod numerem 
110. Czy mam szansę na przy-
dział tego lokum?

Obecnie na wolne mieszka-
nie w Gminie Męcinka oczekuje  
22 rodziny. Każde wolne miesz-
kanie będzie przydzielone zgod-
nie z zasadami, które obowiązują  
w uchwale rady Gminy Męcinka 
z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali miesz-
kalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy 
Męcinka. Pierwszeństwo najmu 
lokalu mieszkalnego przysługuje 
osobom, które: utraciły mieszkanie 
wskutek klęski żywiołowej, kata-
strofy, pożaru, będące pełnoletnimi 
wychowankami opuszczającymi 
Domy Dziecka lub inne placów-
ki opiekuńczo – wychowawcze, 
matkom samotnie wychowującym 

dzieci. Sytuacja każdej rodziny, 
która zabiega o lokum socjalne bę-
dzie zweryfikowana przez powo-
łaną do tego celu komisję. Proszę 
o złożenie stosownego podania do 
Urzędu Gminy w Męcince. W przy-
padku zwolnienia jakiegokolwiek 
lokalu będącego w zasobie Gminy 
Męcinka, Pani sytuacja również 
zostanie rozpatrzona. Jednocześnie 
informuję, że podjąłem działania w 
celu budowy mieszkań socjalnych 
w Piotrowicach. Obecnie trwają 
procedury dotyczące bezpłatnego 
przejęcia na te cele działki od Kra-
jowego Ośrodka Wsparcia Rolnic-
twa. Przygotowywana jest również 
koncepcja obiektu i zagospodaro-
wania działki. 
Jestem mieszkańcem Myślinowa. 
Z informacji przekazywanych 
przez Urząd Gminy w Męcince 
wynika, że niebawem rozpocznie 
się realizacja dużej i długo ocze-
kiwanej inwestycji w Myślino-
wie, a mianowicie budowa sieci 
wodociągowej oraz przydomo-

Pytania pochodzą od mieszkańców Gminy Męcinka zadawane w ramach uruchomionego telefonu do wójta.  
Dane osobowe rozmówców nie są ujawnione i podlegają ochronie prawnej.

Pytania do wójta
wych biologicznych oczyszczal-
ni ścieków. Część mieszkańców 
Myśliborza w sąsiedniej Gminie 
Paszowice mówi, że są infor-
mowani o tym, że w związku  
z naszymi oczyszczalniami My-
ślibórz będzie zalewany ścieka-
mi. Czy rzeczywiście jest takie 
zagrożenie?

Nie. Do mnie również docierają 
informacje, że mieszkańcy My-
śliborza zaopatrywani są w tego 
typu nieprawdziwe i nierzetelne 
informacje. Mogę się tylko domy-
ślać, czy przyczyną wprowadzania  
w błąd Myśliborzan jest niewie-
dza tych osób, czy może istnieje tu 
podłoże polityczne, którego celem 
jest wywrócenie Gminie Męcinka 
ponad dwumilionowej inwestycji. 

Budowa przydomowych bio-
logicznych oczyszczalni ścieków 
ma na celu systemowe uporząd-
kowanie gospodarki ściekowej. 
Czasami zdarza się, że mieszkańcy 
korzystają z nieszczelnych szamb, 
co powoduje wydostawanie się 

nieoczyszczonych ścieków do 
pobliskich gruntów oraz cieków 
wodnych. Nasza inwestycja spo-
woduje, że sytuacja ta zostanie 
opanowana poprzez wdrożenie 
przydomowych oczyszczalni,  
z których będzie wypływała czysta 
woda w ilości od 0,9 m3 do 1,8 m3 
na dobę (na gospodarstwo). Urzą-
dzenia są nowoczesne, certyfiko-
wane i powszechnie stosowane na 
całym świecie. Decyzja o wyborze 
takiego sposobu zminimalizowa-
nia problemu, jakim jest zanie-
czyszczone środowisko poprzez 
nieszczelne szamba poprzedzona 
została analizą ryzyka, konsulta-
cjami z gminami, w których takie 
rozwiązania zastosowano oraz 
mieszkańcami korzystającymi już 
z tego typu urządzeń. Inicjatywę 
budowy biologicznych przydo-
mowych oczyszczalni ścieków 
dofinansowuje m.in. Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wrocła-
wiu. Poza tym warto dodać, że  
w Myślinowie, jak i w innych 
miejscowościach naszej gminy 
już dzisiaj funkcjonuje kilkanaście 
PBOŚ i nie stanowią one żadnej 
uciążliwości dla środowiska. 

Mieszkańcom Myślinowa, któ-
rzy tak długo oczekiwali na wodo-

ciąg oraz przydomowe biologiczne 
oczyszczalnie ścieków gwarantuję, 
że inwestycja zostanie zrealizowa-
na oraz wpłynie na poprawę za-
równo warunków życia, jak i stanu 
środowiska naturalnego.
Gmina rozpoczyna wiele inwe-
stycji, m.in. budowę wodociągu, 
żłobka, chodnika w Chełmcu, 
remont skrzyżowania w Męcince 
itd. Powstały także przedszkola. 
Czy w związku z tym nasza gmi-
na nie została zbytnio zadłużo-
na?

Fakty są takie: obejmując funk-
cję wójta w 2014 r. zadłużenie 
gminy na koniec roku wynosi-
ło 5,346 mln. zł i było rozłożone  
w ratach do 2028 r. 

Na koniec 2017 r. zadłużenie 
gminy wynosi 5,223 mln. zł i jest 
rozłożone w ratach do 2023 r.  
Z tego wynika, że w czasie mojej 
pracy zadłużenie spadło o 123 tys. 
zł jednocześnie skróciłem okres 
spłat zadłużenia o 5 lat co znaczą-
co zmniejszyło odsetki. W tym sa-
mym okresie zrealizowaliśmy  in-
westycje na rzecz mieszkańców za 
kwotę 9 mln. zł. Przypomnę rów-
nież, że w tym czasie nie podnie-
siono żadnych opłat ani podatków 
lokalnych.
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„Matematyka w kuchni” to warsz-
taty, które łączą edukację matematycz-
ną z gotowaniem. Dzieci doskonalą  
w praktyce umiejętności dokonywania 
pomiarów, ważenia, odmierzania pły-
nów, pomiaru czasu oraz sprawność 
rachunkową. Najciekawszym z ele-
mentów zajęć jest proces przygotowy-
wania potrawy.

„Matematyka i kształty” to z kolei 
zajęcia, na których uczniowie roz-
wijają i kształtują swoją wyobraź-
nię przestrzenną poprzez ćwiczenia,  
w których manipulują różnymi przed-
miotami, konstruują figury geome-
tryczne i badają ich właściwości.

Eksperymentalnie w naszych szkołach
W klasach I - III odbywają się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół Gminy Męcinka rozwi-
jające zainteresowania i zdolności matematyczne w ramach projektu, na który Gmina Mę-
cinka pozyskała środki unijne. Dodatkowe zajęcia dla dzieci to m.in. matematyka w kuchni, 
matematyka i kształty, przyroda metodą eksperymentu oraz odkrywanie.

„Przyroda metodą eksperymentu” 
aktywizuje i pobudza myślenie ucznia. 
Podczas zajęć uczniowie tworzą ko-
lorowe wulkany, kolorowy deszcz, 
gwiezdny pył, lampę lava, wędrują-
cą wodę oraz szukają odpowiedzi na 
pytania: „Czy powietrze można zo-
baczyć?” lub „Czy można zobaczyć 
dźwięk?”

Natomiast „Odkrywanie” to zajęcia 
rozwijające umiejętności matematycz-
ne, na których stosowane są aktywne 
metody nauczania, prowadzące do 
zwiększonego wysiłku intelektualne-
go.

Grupa teatralna „Ancymonki”, którą 
tworzą uczniowie klasy III A z Pio-
trowic, otrzymała wyróżnienie w XX 
Konkursie Kolędniczym „Jaworskie 

Klasa III A wyróżniona! 

Gody”. Uczniowie wspaniale za-
prezentowali umiejętności wokalne  
i aktorskie. 

Sesja Rady Gminy Męcinka w dniu 
9 lutego 2018 r. miała wyjątkowy 
charakter. Wójt Gminy Męcinka  
w obecności radnych, sołtysów i za-
proszonych gości pogratulował uczen-
nicy Nikoli Łukawie zajęcia II miejsca 
w Ogólnopolskim konkursie „Jezus 

II miejsce Nikoli Łukawy w ogólno-
polskim konkursie

Chrystus naszym Królem” w kategorii 
multimedialnej. Gratulacje przekazano 
również na ręce nauczycielki kateche-
zy Iwony Torończak–Kaczor, która 
przygotowała uczennicę do konkursu. 
Wyrazy uznania skierowane zostały 
także do rodziców Nikoli.

oraz na lodowisku w Legnicy, na któ-
rym co niektórzy uczniowie stawiali 
swoje pierwsze kroki. Ponadto ucznio-
wie wzięli udziału w warsztatach my-
dlanych w Rzeszówku, wykonując 
własnoręcznie mydła oraz w wyciecz-
ce do Sudeckiej Zagrody Ekologicz-
nej, która wprowadziła ich w świat 
przyrodniczych eksponatów. Wyjąt-
kowy czas uczniowie spędzili również  
w fabryce bombek w Złotoryi, własno-
ręcznie wykonując ozdoby świąteczne 
oraz w kręgielni. Po tak aktywnych  
feriach dzieci z uśmiechami na twa-
rzach powróciły do nauki.

Zabawa na lodowisku i kręgielni, kino, 
ale również eksperymenty i zwiedzanie - 
czyli ferie dla uczniów z Gminy Męcinka
Uczniowie ze szkół Gminy Mę-
cinka nie rozstawali się ze szko-
łą nawet w ferie. Aktywnie 
uczestniczyli w zajęciach oraz 
wycieczkach, które zostały sfi-
nansowane z budżetu Gminy  
Męcinka.

Podczas ferii dzieci zwiedziły 
muzeum Przemysłu i Kolejnictwa  
w Jaworzynie Śląskiej, w którym po-
dziwiali kolekcję zabytkowych paro-
wozów oraz ExploraPark Park Nauki  
i Techniki w Wałbrzychu. Dużo rado-
ści uczniom sprawiła wizyta w kinie 
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Rangę wyróżnienia podnosi fakt, iż 
na konkurs ten wpłynęło 986 prac z te-
renu całej Polski.

Serdecznie gratulujemy Wiktorii  
i życzymy dalszych osiągnięć i sukce-
sów plastycznych.

Autor: Aldona Makowiecka

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym
Uczennica szkoły w Piotrowicach- 
Wiktoria Januszek (kl. VIIa) została 
laureatem Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego "Na skrzydłach 
wyobraźni" - zorganizowanego 
przez Młodzieżowe Centrum Kultu-
ry w Legnicy.

Podczas apelu wręczone zosta-
ły dyplomy i nagrody za bardzo 
dobre wyniki w nauce, najwyższe 
średnie klas (uzyskały je kl. V w 
szkole podstawowej i kl. IIIA w 
gimnazjum), 100% frekwencję, 
czytelnictwo oraz w konkursach, 
które w ostatnim czasie odbyły się  
w szkole. Uczniowie wyróżnia-
jący się w nauce otrzymali sty-
pendia dyrektora szkoły. Tego 
dnia wójt M. Brzozowski prze-
kazał również sprzęt zakupiony  
w ramach unijnego projektu.

W ramach Systemu Motywacyj-

Dyplomy i nagrody na podsu-
mowanie I sem. 2017/2018
W Zespole Szkół w Męcince 15 lutego br. podczas apelu podsumowano 
osiągnięcia klas I–III, IV-VII szkoły podstawowej oraz II–III gimna-
zjum w I semestrze roku szkolnego 2017/2018.

nego Wójta klasy szkół Gminy Mę-
cinka walczą również o wycieczkę 
do Energylandii, a osoby, które po-
prawią swoją średnią ocen pojadą w 
nagrodę na spływ kajakowy. 

Podczas apelu pokaz tańca 
zaprezentowały uczennice: Ja-
goda Sobotkiewicz, Wiktoria 
Poręba, Gabriela Gibała i Marta 
Kusek, które zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Wszystkim 
uczniom gratulujemy osiągnięć  
i życzymy dalszych sukcesów w 
zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Dzieci wystąpiły w niezwy-
kle pomysłowych i zabawnych 
strojach przygotowanych przez 
rodziców. Na parkietach pojawi-
ły się księżniczki, piraci, wróżki, 
aniołki, rycerze, różne zwierzątka 
oraz bohaterowie znanych bajek  
i filmów. Na sali  wszyscy bawi-
li się wesoło, uśmiech nie znikał  
z twarzy mimo chwilowego zmę-
czenia. Podczas krótkich przerw 
dzieci posilały się przekąskami 
przygotowanymi przez rodziców.

Karnawałowo w naszych 
szkołach i przedszkolach

Po zakończeniu Eucharystii ucznio-
wie ze szkół Gminy Męcinka zaprezen-
towali wzruszający program słowno 
– muzyczny pod kierunkiem nauczy-
ciela katechezy Iwony Torończak - 
Kaczor. Oprawę zgodną z ceremonia-
łem wojskowym tego dnia zapewniła 
Jednostka Poszukiwawczo – Ratow-
nicza „Baryt” ze Stanisławowa, która  
w świetlicy wiejskiej przygotowała 
również pokaz broni historycznej.

Symboliczne wiązanki pod tablicą 
upamiętniającą Walczących za Wolną 
Polskę zostały złożone przez Wójta 
Gminy Męcinka Mirosława Brzo-
zowskiego, Przewodniczącego Rady 
Gminy Męcinka Wojciecha Lichonia, 
Członka Zarządu Powiatu Jaworskiego 
Stanisława Witka, Wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu Jaworskiego Syl-

Patriotyczne spotkanie w Męcince
Gminne uroczystości ku czci i pamięci wszystkich tych, którzy 
walczyli o wolność i niepodległość Polski rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele pw. Św. Andrzeja Ap. w Męcince 4 marca.

westra Rudźca, delegacje szkół Gminy 
Męcinka, delegacje OSP Męcinka, 
OSP Pomocne, OSP Małuszów, OSP 
Przybyłowice.

Następnie uczestnicy uroczysto-
ści otrzymali od wójta pamiątkowe 
książki pn. „Mała Księga Patrioty” 
z tekstami najpiękniejszych i najbar-
dziej popularnych pieśni patriotycz-
nych z CD. „Dziękuję mieszkańcom, 
którzy wzięli udział w uroczystości, 
Panu Janowi Kuskowi Komendantowi 
JPR „Baryt” i żołnierzom z tej jednost-
ki, dyrektorkom i nauczycielkom szkół, 
uczniom i ich rodzicom, przedstawicie-
lom jednostek OSP oraz pracownikom 
Urzędu Gminy Męcinka za współor-
ganizację tego wydarzenia” – mówi 
wójt.
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Przedszkolaki uczestniczyły w 
przygotowaniu szeregu projektów 
ekologicznych, które miały na celu 

Przedszkole „Małego Księcia” z Męcinki 
w ogólnopolskich projektach
Dzieci z Przedszkola Małego Księcia w Męcince przystąpiły do kilku ogólnopolskich projektów  
pn. „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Bajka w podróży” i „Poszukiwacze przygód”.

zachęcenie dzieci do dbania o środo-
wisko naturalne, poznanie zasad wła-
ściwego odżywiania oraz korzyści pły-

nących z aktywnego wypoczynku  
i  ruchu. Krasnoludki z Planety 
Radości zostały zaproszone do na-
pisania rozdziału książki o przy-
godach swojej rówieśniczki Zosi. 
Dzieci z przedszkola w Męcince 
w ramach projektu Poszukiwacze 
przygód natomiast zdobyły kolejne 
dwa certyfikaty: W krainie dobrych 
uczynków oraz w krainie magii 
świąt. W ramach pierwszego pro-
jektu przedszkolaki spędziły czas na 
przygotowaniach i poznaniu trady-
cji związanych ze świętami Bożego 
Narodzenia. Natomiast  w ramach 
drugiego projektu dzieci dowiedzia-
ły się jak dbać o ptaki zimą.

Przedstawienie oraz prezenty dla babć i dziadków z okazji ich święta 
przygotowały przedszkolaki z przedszkoli w Gminie Męcinka.

Święto Babci i Dziadka  
u przedszkolaków  
w Gminie Męcinka

Przedszkolaki z grupy „Marchewkowe 
ciastka” z przedszkola w Piotrowicach 
wzięły udział w warsztatach kulinar-
nych, na których lepiły pierogi ruskie, 
z truskawkami oraz jabłkami. Pozna-
ły też składniki i sposób wykonania 
ciasta, potrzebne przybory kuchenne,  
a także zasady bezpieczeństwa.

Maluchy lepiły pierogi

Dzieciom bardzo podobały się 
czynności połączone z ich produkcją, 
czyli ugniatanie, rozgniatanie, posy-
pywanie, toczenie, wałkowanie oraz 
lepienie. Zajęcia były świetnym spo-
sobem na ćwiczenie umiejętności ma-
nualnych.

Podczas pobytu dzieci spotkały się 
z Indianinem z wioski Wokini, któ-
ry opowiedział o zwyczajach Indian 
Ameryki Północnej. W ośrodku odby-
ły się również warsztaty nawlekania 
koralików, nauka strzelania z łuku, 
zabawy integracyjne i śpiewy kara-
oke.  Ponadto uczniowie brali udział  
w wycieczce do Centrum Nauki Ke-
plera w Zielonej Górze, zwiedzili La-
boratorium Optyczne zwane „Jaskinią 
Światła” oraz Centrum Przyrodnicze. 
Dzieci do domów wróciły pełne wra-
żeń. 

Uczniowie i przedszkolaki z Piotrowic na 
Zielonej Szkole w Przemkowie
Uczniowie i przedszkolaki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piotrowicach 
spędzili weekend w Domu Wczasów Dziecięcych w Przemkowie.

Marysia, Kasia, Oliwka, Roksanka  
i Filipek bardzo się postarali, aby przy-
gotować upominek dla małych gości, 
którzy zostali zaproszeni do przed-
szkola na zabawę karnawałową. Dzia-

Serduszka od przedszkolaków dla 
przedszkolaków z Przedszkola 
Specjalnego w Jaworze
Dzieci z Przedszkola Małego Księcia w Męcince wykonały 
serduszka dla swoich kolegów z Przedszkola Specjalnego  
w Jaworze.

łanie to miało na celu rozwijanie wza-
jemnej przyjaźni, ale też kształtowanie  
u przedszkolaków postawy ak-
ceptacji i tolerancji dla drugiego  
człowieka.

Wyjazd ten i odwiedziny pod-
opiecznych DPS-u to realizacja jed-
nego z zadań innowacji pedagogicznej 
„Najważniejsze jest niewidoczne dla 
oczu”, która jest nadal realizowana 
w naszym przedszkolu. W tym roku 
program artystyczny dla seniorów 
przygotowały pięcio- i sześciolatki – 

Przedszkolaki z Męcinki w Domu  
Pomocy Społecznej
Już po raz drugi dzieci z Przedszkola „Małego Księcia”  
w Męcince odbyły wizytę w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze. 

Krasnale z Planety Dobroci i Krasnale 
z Planety Szacunku. Celem spotka-
nia było sprawienie radości starszym 
ludziom i zwrócenie uwagi, że inni  
o nich pamiętają i szanują. Po wy-
stępie maluchy wręczyły seniorom  
pamiątkowe laurki.
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W ramach innowacji przedszkolaki 
z Kulinarnego Przedszkola doczekały 
się dużej, drewnianej kuchni, która zo-
stała przekazana przez Wójta Gminy 
Męcinka 20 lutego br. i sfinansowana  
z budżetu Gminy. Dzieci otrzymały 
również akcesoria niezbędne do zaba-
wy w gotowanie.

W Kulinarnym Przedszkolu odbyły 
się zajęcia pn. „Witaminowy zawrót 
głowy”, na których dzieci wraz z ro-
dzicami przygotowywały owocowe 
szaszłyki, koktajle i gofry. Przygo-
towywały ciasto śliwkowe, sok mar-

Warsztaty czekoladowe,  
witaminowe koktajle, wypieki 
– inspiracje kulinarne  
przedszkolaków z Piotrowic
Gminne Kulinarne Przedszkole w Piotrowicach to zarówno 
nauka o zdrowym żywieniu, warsztaty na których dzieci uczą 
się przygotowywać różnorodne posiłki, ale także przedsię-
wzięcia rozwijające kreatywność uczniów. 

chewkowy. Przedszkolaki odbyły 
również słodką przygodę z czekola-
dą podczas warsztatów w autobusie 
czekoladowym, który przyjechał do 
szkoły w Piotrowicach. A w okresie 
przedświątecznym dzieci nauczyły się 
wypiekać pierniczki. 

Nasze przedszkolaki rozpoznawal-
ne są już w całym powiecie, a to za 
sprawą nie tylko ich kulinarnych umie-
jętności, ale również charakterystycz-
nych czerwonych fartuszków i czep-
ków, które zostały im wręczone przez 
wójta na początku roku szkolnego.

Wydarzenie było podziękowaniem 
wójta dla zespołów za całoroczną 
współpracę w dziedzinie kultury, in-
tegrację mieszkańców oraz promocję 
gminy.

Podczas spotkania Przewodniczący 
Rady Gminy wręczył obecnej na spo-
tkaniu z mieszkańcami Pani Elżbiecie 
Witek Poseł na Sejm RP tytuł Hono-
rowego Obywatela Gminy Męcinka. 
Wyróżnienie dla Pani Poseł jest po-
dziękowaniem za wpieranie rozwo-
ju Gminy Męcinka, w szczególności  
w aspekcie bezpieczeństwa, gminnej 
służby zdrowia, a także infrastruktury 
społecznej i technicznej.

Koncert Noworoczny w Męcince 
podziękowaniem dla zespołów 
artystycznych
Koncert Noworoczny pn. "Kolędowanie na Ludowo", który zorgani-
zowany został 21 stycznia br. w Męcince dedykowany był zespołom  
artystycznym z Gminy Męcinka. 

Spotkanie odbyło się 20 lutego br.  
w sali widowiskowej w Męcince. Kon-
ferencję otworzył Wójt Gminy Mę-
cinka, który przywitał zaproszonych 
pedagogów szkolnych, wychowaw-
ców, pracowników pomocy społecznej  
i ośrodka zdrowia z Gmin Ruja, Kroto-
szyce i Męcinka. Eksperci z dziedziny 
psychologii i psychiatrii w osobach: 
Ewelina Chwałek, Dorota Puchalska, 

Konferencja dla nauczycieli,  
pracowników GOPS,  
służby zdrowia
Depresje wśród dzieci i młodzieży były głównym 
tematem konferencji zorganizowanej przez pra-
cowników Gminnej Poradni Rodzinnej, funkcjo-
nującej w ramach Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Piotrowicach.

Bożena Dąbrowska-Papadopulu omó-
wili problematykę tej groźnej choroby 
oraz przestawili narzędzia umożli-
wiające rozpoznawanie symptomów 
stanów depresyjnych u dzieci i mło-
dzieży.

Konferencja zorganizowana została 
w ramach partnerstwa gmin Męcinka, 
Krotoszyce i Ruja.
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W 2018 r. w porównaniu z rokiem 
2014 r. dotacje na kluby sportowe 
wzrosły o 31 tys. zł. W Gminie Mę-
cinka powstają nowe sekcje żaków,  
które trenują dzieci z terenu gminy.  
Na uwagę zasługuje fakt, że klub KS 

Ponad 90 tys. zł dla piłkarzy - dotacje na kluby 
sportowe przyznane

Męcinka awansował do klasy 0.
W zakresie kultury fizycznej samo-

rząd gminy wspiera także Klub Żeglar-
ski „Cysterska Brać”. 

Organizowane są również inne 
wydarzenia sportowe, takie jak 

Kluby sportowe z terenu Gminy Męcinka otrzymały z rąk wójta 
umowy na działalność w zakresie sportu na łączną wartość 
91 tys. zł, tj. LKS Chełmiec 13 tys. zł, LKS „Platan” Sichów 13 tys. zł, 
KS „Bazalt” Piotrowice 25 tys. zł oraz KS Męcinka 40 tys. zł.

Turniej Lata o Puchar Wójta, któ-
ry w obecnym roku odbędzie się  
5 sierpnia, a także Bieg Rzepako-
wa Dycha, na który zapraszamy już  
12 maja.

 Przebierańcy świetnie bawili się 
uczestnicząc z wielką ochotą we 
wspólnych zabawach i konkursach 
prowadzonych przez animatorki.  
W trakcie karnawałowych szaleństw 
można było posilić się słodką przeką-
ską. Obecny na spotkaniu wójt ufundo-
wał dla dzieci pączki oraz nagrody dla 
króla i królowej balu, którzy wybierani 
byli podczas niedzielnej zabawy.

Bal karnawałowy dla najmłodszych 
mieszkańców Małuszowa
W świetlicy wiejskiej w Małuszowie odbył się bal karnawałowy dla najmłod-
szych mieszkańców tego sołectwa, który jest kolejną inicjatywą stowarzy-
szenia „Nasz Małuszów”.

Podczas turnieju młodzi piłkarze 
wspólnie rozegrali mecze, po których 
czekała na nich niespodzianka. Każda 
drużyna była zwycięska i uhonorowa-
na została pucharem oraz pamiątko-
wym medalem.

Dodatkowo Żaki z KS Męcinka 
otrzymały od wójta stroje drużynowe.

Wydarzenie zorganizowane zostało 
przez Michała Gołębiewskiego z KS 
Męcinka. Patronat honorowy objął 
Wójt Gminy Męcinka.

Zdrowa rywalizacja – I turniej żaków 
KS Męcinka za nami
Dzieci w wieku 8-9 lat z KS Męcinka, MKS Miedź Legnica oraz Bolko Bolków wzięły udział w turnieju, 
zorganizowanym na sali sportowej w Męcince  20 stycznia 2018 r.

Najmłodsza grupa piłkarzy z KS „Bazalt” Piotrowice otrzymała z rąk wójta 
dresy oraz piłki. Zakup odzieży sportowej sfinansowany został z budżetu Gminy 
Męcinka.

Żaki z Piotrowic  
w nowych strojach

Podczas warsztatów prowadzonych 
przez  Agnieszkę Czwartacką dzieci 
poznają różnorodne techniki tworzenia 
przy użyciu wielu materiałów. Powsta-
ją dekoracje, dzieci modelują z gliny, 

Bezpłatne zajęcia z cyklu 
„Kreatywne Poniedziałki”
Zajęcia plastyczne z cyklu „Kreatywne Poniedziałki” odby-
wają się w każdy poniedziałek od godz. 17:00 do 19:00.

Komendant Powiatowy Policji  
w Jaworze informuje, że od dnia  
1 stycznia 2018 r. nowym dzielnico-
wym Gminy Męcinka jest st. sierż. 
Ireneusz Gochniak.

Nr tel. 572 727 591

Nowy dzielnicowy 
w Gminie Męcinka

masy solnej, komponują biżuterię arty-
styczną. Każdy może zabrać wykona-
ne przez siebie prace do domu. 

Zajęcia współfinansowane z budże-
tu Gminy Męcinka.
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Drużyna w składzie: Jakub Białek, 
Andrzej Bolesta, Jakub Kasprzyk, 
Bartłomiej Kobylarz, Michał Pietras, 
Jakub Popardowski, Kacper Skorup-
ski, Przemysław Sobotkiewicz, Leon 
Szlęk, Patryk Szlęk zajęła II miejsce 
w podstrefie legnickiej i jednocześnie 
zakwalifikowała się do dalszych roz-
grywek - strefy.

To kolejny sukces młodych siatka-
rzy, wcześniej drużyna zdobyła I miej-
sce w powiecie na zawodach, które od-
były się 14 lutego br. w Zespole Szkół 
w Męcince.

Kolejny sukces młodych siatkarzy. Szkoła  
Podstawowa z Męcinki reprezentowała  
Powiat Jaworski na podstrefowych zawodach
W Szkole Podstawowej 
nr 1 w Złotoryi 1 marca 
br. odbyły się podstrefo-
we zawody w Piłce Siat-
kowej czwórek chłop-
ców. Powiat jaworski 
reprezentowała Szkoła 
Podstawowa z Męcinki.

W trakcie 20 godzin nauki pływania 
trzydzieścioro dzieci z naszych szkół 
nie tylko opanuje podstawowe umie-
jętności pływackie, ale także nauczy 
się jak bezpiecznie korzystać z akwe-

Kolejne bezpłatne lekcje pływania dla 
uczniów ze szkół w Męcince i Piotrowicach 
– Gmina Męcinka pozyskała dotację!
Już po raz kolejny w okresie od marca do czerwca uczniowie  
z naszych szkół będą mogli uczestniczyć w bezpłatnym programie 
„Umiem pływać” dzięki pozyskanej przez Gminę Męcinka dotacji 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wyniki:
SP 19 Legnica : SP Męcinka 2:1
SP 19 Legnica : SP 1 Złotoryja 2:0
SP 1 Złotoryja : SP Męcinka 0:2

Opiekunem zespołu był Jerzy Żmu-
da. Młodym siatkarzom życzymy dal-
szych sukcesów.

nów wodnych. Ponadto dodatkowe 
zajęcia zachęcą uczniów do systema-
tycznego uprawiania sportu w czasie 
wolnym od nauki oraz prowadzenia 
zdrowego i aktywnego stylu życia.

W ostatnim czasie Policja od-
notowuje się wiele prób oszustw, 
gdzie sprawcy podszywają się pod 
policjanta oraz funkcjonariusza 
Centralnego Biura Śledczego Poli-
cji. Nigdy nie wiemy kiedy oszuści 
zaatakują ponownie dlatego Ko-
mendant Policji w Jaworze apeluje 

Ostrzeżenie dla seniorów
o ostrożność i otoczenie troską swo-
ich bliskich oraz osób samotnych z 
sąsiedztwa. 

Więcej informacji na stronie: 
www.mecinka.pl/dlamieszkanca/
bezpieczenstwo/Policja/komuni-
katy

Dzieci odwiedzają  również czytel-
nię, gdzie zapoznają się z książkami  
i zasadami przebywania w tym miej-

Zajęcia artystyczne w bibliotece

scu. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się zajęcia decoupage, na których 
wykonano ozdoby wielkanocne. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Męcince, którą kieruje pani 
Elżbieta Chodor organizuje różnorodne zajęcia dla miesz-
kańców m.in. teatrzyki, wspólne czytanie bajek.
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